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Chcąc zaistnieć w sieci i posiadać własną stronę internetową
potrzebujemy minimum trzech elementów. Pierwszy z nich to
domena, następny to serwer, a ostatni to sama strona. str. 12

REKLAMA 0303405/03

Dostęp do zagranicznych uczelni jest łatwy - wystarczą chęci
i dobre wyniki w nauce.To dobra wiadomość dla tych, którzy nie
mogą znaleźć wymarzonego kierunku w kraju. str.7

Rachunek w banku pomaga nie tylko regulować bieżące
płatności, ale też umożliwia regularne gromadzenie
oszczędności, a nawet ich inwestowanie. str. 10

Lwia miłość
kwitnie w zoo

Do chorzowskiego ogrodu
zoologicznego przyjechały

dwa lwy z Wrocławia,
Hektor i Zuzia. Cel ich

sprowadzenia jest
podwójny, raz - frajda dla

publiczności, dwa -
prokreacja. str. 7

Jak się okazuje, dzieci
mogą być prawdziwymi
melomanami, nawet te
jeszcze w brzuchu mamy.

Kiedy po raz pierwszy
zacząłem grać mojemu
dziecku fragment „4 pór roku”
Vivaldiego, to było szaleństwo.
Zaczął skakać, tańczyć,
udawać, że gra na skrzypcach.
Nie spodziewałem się, że
dzieci w tak wczesnym wieku
mogą tak żywiołowo reagować
- w ten sposób Andrzej Rudny,
skrzypek Filharmonii Śląskiej,
wspomina pierwsze spotkanie
z muzyką jego pięcioletniego
synka.

Rudny wraz z Jakubem
Łysikiem (skrzypce), Szymo-
nem Stochniolem (altówka) i Ja-
ckiem Gwizdoniem (wiolon-
czela) zagra w niedzielę dla pub-
liczności, jakiej Filharmonia
Śląska jeszcze nie widziała. Mu-
zyki kwartetu będą słuchać
dzieci w brzuszkach, niemow-
laki (do 12 miesięcy) i maluchy
w wieku do pięciu lat.

Muzykapomagamówić
- Wiele osób nie zdaje sobie

sprawy, jak ważny dla dzieci jest
kontakt z muzyką. To jest tak
samo jak z mówieniem. Nasze
pociechy uczą się poszczegól-
nych słów dlatego, że my
do nich mówimy i rozmawiamy
ze sobą. Podobnie jest z dźwię-
kami - gdy dziecko słucha mu-
zyki, zaczyna wyłapywać posz-
czególne dźwięki, buduje swoją
wyobraźnię, koncentrację.
Ważne jest oczywiście, by za-
cząć od klasyki. Na pop w życiu
dziecka z pewnością przyjdzie
czas, ale wówczas będzie ono
już posiadało pewną wrażli-
wość i uniknie bezmyślnego

„połykania” wszystkiego, co
usłyszy w radiu czy telewizji -
ocenia dr Anna Waluga z kato-
wickiej Akademii Muzycznej.

Walorów edukacji muzycz-
nej jest zresztą znacznie więcej.
Dlatego najlepiej zacząć ją jesz-
cze w okresie ciąży. Jaki jest
na to najprostszy sposób?
Po prostu dużo śpiewajmy, na-
wet jeśli wydaje się nam, że fał-
szujemy.

Dzieckoodpoczywa
- Zacznijmy od tego, że mu-

zyka pobudza pamięć. Przecież
nawet dorosły słysząc okre-
śloną piosenkę, często kojarzy
ją z jakimś wydarzeniem w ży-
ciu. Dzieci reagują podobnie -
w ten sposób ćwiczą. Po drugie,
przez muzykę uczą się mówić,
kiedy z nimi śpiewamy czy po-
budzamy je do gaworzenia.
Wreszcie nie do przecenienia
jest możliwość relaksu przy mu-
zyce, szczególnie ważna dla
mam w ciąży. Skoro one odpo-
czywają słuchając np. Bacha,
odpoczywa jednocześnie dzie-
cko, które noszą w brzuchu -
wylicza Marcin Bujnowicz ze
Szkoły Muzycznej Yamaha
w Katowicach, współorganiza-
tor imprezy.

O tym wszystkim wie już
doskonale Agnieszka Jaromin,
mama dwuletniej Faustynki i 7-
miesięcznego Tobiaszka.

- Faustynę zapisaliśmy
na zajęcia muzyczne, gdy miała
dziesięć miesięcy. Tobiasz za-
czął je, gdy byłam z nim w ciąży.
Szczególnie po córce widzę, że
te 45 minut w tygodniu, w któ-
rym uczy się rytmiki, śpiewa
i poznaje instrumenty, bardzo
dobrze wpływa na jej rozwój.
Jest bardziej skoncentrowana,
łatwiej nawiązuje kontakty z ró-
wieśnikami, a gdy puścimy jej

np. jakiś delikatny utwór mu-
zyki poważnej, to zdecydowa-
nie szybciej się uspokaja - oce-
nia Agnieszka Jaromin.

Faustyna i Tobiaszek już
zapowiedzieli swój udział w Fil-
harmonii Malucha, która odbę-
dzie się w najbliższą niedzielę.
W sumie przewidziano miejsca
dla ponad setki dzieciaków.

- Wybraliśmy utwory baro-
kowe (Bach, Vivaldi, Mozart,
Brahms). One są lubiane przez
dzieci, a jednocześnie mają ryt-
mikę, pozwalającą się odprężyć
i wyciszyć. Oczywiście nie bę-
dziemy zmuszać maluchów, by
siedziały sztywno przez cały
czas. Jeśli któryś np. przyjdzie
i będzie chciał zobaczyć
skrzypce z bliska, to przer-
wiemy na chwilę. Chodzi głow-
nie o to, by naszych maluchów
nie zrazić do muzyki - tłumaczy
Rudny.

Spieszsię pobilety
Koncert dla maluchów roz-

pocznie się w Filharmonii Ślą-
skiej w najbliższą niedzielę
o godz. 12. Wstęp kosztuje 12 zł.
Rodzice, którzy zechcą przyjść
na nią ze swoimi pociechami,
powinni się spieszyć, bo więk-
szość biletów została już sprze-
dana.

- Planujemy, że sam kon-
cert potrwa ok. 45 minut.
W międzyczasie przewidzieli-
śmy także gry i zabawy
rytmiczno-ruchowe. Na co bar-
dziej niecierpliwe maluchy bę-
dzie czekać specjalne „mu-
zyczne miasteczko” na balkonie
- mówi Bujnowicz.

Filharmonia Malucha ma
być imprezą cykliczną - jej let-
nia odsłona odbędzie się 7 lub 21
czerwca.

Maluchy zaczną od Bacha
Nietypowa propozycja w repertuarze
Filharmonii Śląskiej

Agnieszka Jaromin (z lewej) wraz z dziećmi Tobiaszkiem i Faustynką już zapoznali się ze
sceną Filharmonii Śląskiej. W niedzielę przyjdą tu na koncert foto Joanna Nowicka

Łukasz Buszman
lukasz.buszman@echomiasta.pl
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Miejsca w których dostaniesz gazetę
KATOWICE
Kościuszki / Brynowska
Piotrowicka / Panewnicka
Bocheńskiego / Chorzowska
Katowicka / Oblatów
Mikołowska / Ligocka
Oniuszki / Korfantego
Estakada
Rynek
Powstańców/ Francuska
Matejki / Sądowa
Powstańców / Graniczna
TYCHY
Niepodległości / Beskidzka
Katowicka / Oświęcimska
GLIWICE
Zwycięstwa / Wyszyńskiego
Plac Piastów
Dworzec PKP
ZABRZE
Wolności / De Gaullea
PKS Dworzec
Bytomska / Powstańców Śląskich
Plac Wolności
RUDA ŚLĄSKA
1-go Maja / Zabrzańska
Niedurnego / Czarnoleśna
Czarnoleśna / Kokota
CHORZÓW
Batorego – Przystanek
Armii Krajowej / Szpitalna
Rynek
Racławicka/ al. Bojowników O Wolność
Dem.
Dąbrowskiego ZUS
BYTOM
Piłsudskiego / Podgórna
Miarki / Chorzowska
Strzelców Byt./ Wrocławska
Plac Kościuszki
Rynek
Wrocławska / Piekarska
Dworcowa
Dworzec
SOSNOWIEC
Wawel
1-go Maja / Partyzantów
Patelnia / Modrzejowska
Patelnia
DĄBROWA GÓRNICZA
Kopernika
Królowej Jadwigi / Przystanek
MYSŁOWICE
Katowicka / Targowa
Katowicka / Krakowska

Odcisk palca
w paszporcie
Dokumenty. Śląski Urząd
Wojewódzki jako pierwszy w Polsce
przystąpił do pilotażowego projektu,
który ma na celu sprawdzenie
w praktyce poprawności działania
oprogramowania i sprzętu
do pobierania i przetwarzania odcisków
palców.To ważne, bo już od lipca mają
obowiązywać paszporty,w których
znajdzie się właśnie ten element
pomagający w ustaleniu tożsamości.
A od 15 kwietnia w placówkach
paszportowych naszego wojewody
swoje odciski palców może zostawiać
każdy chętny. Dodajmy, że nie będą one
archiwizowane.Akcja potrwa przez dwa
miesiące, a jej pierwsze wyniki mają
być znane za dwa, trzy tygodnie.

ŁB

Autostrada ze zniżką
Komunikacja. Za przejazd płatnym
odcinkiem autostradyA4 między
Katowicami a Krakowem można
zapłacić mniej.Warunkiem jest zakup
specjalnych kuponów rabatowych,
które jednak do tej pory dostępne były
wyłącznie w 11 tradycyjnych punktach
sprzedaży.Teraz można je kupić także
za pośrednictwem internetu na stronie
www.autostrada-a4.com.pl
Zgodnie z normalną stawką, kierowca
samochodu osobowego czy motocykla
musi zapłacić 6,50 zł przy wjeździe
i zjeździe z autostrady.Aby mieć
pięcioprocentową zniżkę, kupuje
bloczek 50-ciu biletów rabatowych.
Przy zakupie co najmniej czterech
takich bloczków, rabat rośnie do prawie
10 proc. Bilety kupione w tym roku
można realizować do końca 2010 roku.

ŁB

Czeladzki kurant pozostaje
bez zmian.

Otrzymaliśmy raptem dziewięć
maili i listów w sprawie kuranta,
który rozbrzmiewa z wieży
na budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej - mówi Wojciech
Maćkowski, kierownik Wy-
działu Informacji UM w Czela-
dzi.

Władze tego miasta ogło-
siły miesiąc temu konkurs
na nową melodię, która lepiej
mogła by oddawać czeladzki
charakter. Obecny kurant wy-
grywający dźwięki pieśni “Gdy-
bym to ja miała” nie podobał się

części mieszkańców i kilku za-
głębiowskim stowarzyszeniom.

- Myślę, że można było wy-
brać lepiej dźwięk kuranta.
Zagłębiacy budują swoją tożsa-
mość również w Czeladzi
i chyba bardziej odpowiednia
byłaby jakaś pieśń kojarząca się
z naszym regionem - oceniał
Rafał Siciński z Forum dla Za-
głębia Dąbrowskiego.

Tyle, że w głosowaniu nie
pojawiły się żadne intersujące
propozycje.

- Pierwszy z maili krytyko-
wał medialną nagonkę na ku-
rant, który przecież funkcjono-
wał już w latach 70., w drugim

czytałem, że “Gdybym to ja
miała” może zostać. Pozostałe,
to była zorganizowana akcja
mająca na celu przeforsowanie
w naszym głosowaniu znanego
motywu z piosenki zespołu
Deep Purple - “Smoke on the
water” - dodaje Maćkowski.

Mimo, że rockowa propo-
zycja zebrała aż siedem głosów
nie zostanie nawet poddana
pod głosowanie.

- Jest mało czeladzka. Nie
sądzę, by władze potraktowały
ją poważnie - przyznaje
Maćkowski.

NiechcąmuzykiDeepPurple

Łukasz Buszman
lukasz.buszman@echomiasta.pl

Właściciele lokali gastronomicznych w Katowicach mniej
zapłacą za wystawienie letnich ogródków. Ma to
przyciągnąć większą liczbę turystów.

Jeszcze przed długim weekendem majowym powinny stanąć pierw-
sze letnie ogródki w Katowicach - zapewnia Jakub Jarząbek z urzędu
miasta. - Właśnie przyjmowaliśmy pierwsze wnioski o zgodę
od właścicieli lokali.

W tym roku ogródków ma być więcej (tylko na ul. Mariackiej
i Stanisława wyznaczono aż 21 takich miejsc). To dlatego, że
od kwietnia w sukurs właścicielom lokali gastronomicznych przy-
szedł nowy przepis obniżający stawki za zajęcie przez nich “pasa
drogowego”. Restauratorzy zamiast 50 gr za metr kwadratowy po-
wierzchni zapłacą 10 gr. Ma to przyciągnąć jeszcze większą liczbę
turystów, którzy zagoszczą w Katowicach z okazji zbliżającej się se-
rii ważnych wydarzeń sportowych. ŁB

Nowestawkizametr
Będzie więcej ogródków

Hektor ma wielką grzywę
i duńskie pochodzenie. Czy
zaimponuje tym Nuru albo
Zuzi? Wkrótce się
przekonamy.

Hektor i Zuzia to lwy z wrocław-
skiego zoo, które od środy
mieszkają w ogrodzie zoolo-
gicznym w Chorzowie. Cel spro-
wadzenia Hektora i Zuzi
do Chorzowa jest podwójny.
Raz, żeby sprawić frajdę pub-
liczności. Dwa - Hektor ma się
też wykazać jako samiec. Jego
poprzednik odszedł w niesła-
wie i wrócił do zoo w Czechach,
bo chorzowska lwica Nuru nie
doczekała się potomstwa.

Czy Hektor nie zawiedzie
pokładanych w nim nadziei?
Po pierwsze ma do wyboru
Zuzię. Już się znają z zoo we
Wrocławiu, ale do tej pory ona
była na środkach antykoncep-

cyjnych. - On jest Duńczykiem,
ona Węgierką, więc na pewno
nie są spokrewnieni, a to ważne
- mówi Andrzej Malec z zoo.

Jest też Nuru. Ma wpraw-
dzie 15 lat, ale jak zapewnia Ma-
lec, jest zaledwie w średnim
wieku. Na wolności pewnie by-
łaby już staruszką, lwom sprzy-
jają jednak cieplarniane wa-
runki zoo, gdzie spokojnie do-
żywają 30-ki.

Jak wszystko pójdzie do-
brze, lwy jeszcze w tym tygod-
niu, prawdopodobnie dzisiaj,
wyjdą na wybieg. Później za-
działa natura. Trzeba tylko
uważać, żeby Hektora nie prze-
karmić, bo wtedy z reprodukcji
nici.

- Może się też okazać, że
dojdzie do walki o przywództwo
w stadzie. Kłótnie trwają cza-
sem do pierwszej krwi - zau-
waża Malec. Przywódcą wcale

nie musi być samiec, jak to ma
miejsce w naturze. Hierarchia
ustala się tu często przy misce. -
Samiec dostanie w ucho od do-
brej samicy i je ostatni - zau-
waża Malec. Tak, Hektor może
zostać pantoflarzem, a to też
ponoć nie najlepiej wróży.

Ostatnio lwy urodziły się
w Chorzowie pięć lat temu.
Na poród czeka się 90 - 100 dni.
W miocie są zwykle 3 - 4 sztuki.
- Młode oddamy do innego
ogrodu, albo wymienimy
na inne zwierzęta - przyznaje
Malec. - Oby się urodziły sa-
mice, bo jak będą cztery samce,
to już problem - dodaje.

Samców nikt nie chce, a sa-
mice każde zoo chętnie weźmie.
Są bardziej poszukiwane, także
dlatego, że samców jest więcej.

Dzięki systemowi informa-
tycznemu, chorzowskie zoo ma
dostęp do danych o zwierzosta-

nie ogrodów z całego świata.
Jest też członkiem Europej-
skiego Stowarzyszenia Ogro-
dów Zoologicznych i Akwariów,
dzięki czemu wymiana zwierząt
jest bezgotówkowa. Inna rzecz,
że do ogrodów zoologicznych
docierają też prośby organizacji
z Północnej Afryki, które zaj-
mują się ratowaniem lwów.
Chcą, żeby im przesyłać dane
zwierząt i zdjęcia. - Szykują się
wielkie powroty najlepszych ge-
netycznie osobników do natu-
ralnego środowiska - mówi Ma-
lec. Tamtejsze populacje są wy-
trzebione przez wojny. - Kilka
lat temu taki sam problem był
z hipopotamami. Jedna, dwie
wojny i ludzie w Afryce zjedli 60
tys. sztuk, ale trudno mieć
do nich pretensje - dodaje Ma-
lec.

Zuzia (na półce) i Hektor dzień po przybyciu do chorzowskiego zoo. Jeszcze wystraszone, ale lwy szybko się oswajają. foto Joanna Nowicka

Lwiamiłośćwogrodzie
Dwa lwy z Wrocławia i jeden z Chorzowa - co z tego wyniknie?

Trzebatylko
uważać,żeby
Hektoranie
przekarmić,bo

wtedy
z reprodukcji

nici

Wioleta Niziołek
wioleta.niziolek@echomiasta.pl
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Powstanie wystawa,
a może też książka
o katowickich neonach.
Jest tylko jeden warunek:
mieszkańcy Katowic muszą
pomóc.

Trzy dni po trzy godziny - tyle
czasu poświęcił w ubiegłym ty-
godniu Dominik Tokarski, żeby
spotkać się z mieszkańcami Ka-
towic w Rondzie Sztuki. Czekał
na archiwalne zdjęcia i wszelkie
informacje czy wspomnienia
o katowickich neonach.

Przyszedł m.in. Andrzej
Klukowski, który wcześniej na-
pisał maila do Echa Miasta.

- Gdyby były potrzebne wi-
dokówki katowickich neonów,
to służę moimi zbiorami. Są
czarno-białe i kolorowe, czyli
starsze i nowsze - napisał.

Przekazaliśmy kontakt Do-
minikowi Tokarskiemu i pano-
wie spotkali się w Rondzie
Sztuki. - Na pewno wykorzy-
stamy te zbiory - zapewnia To-
karski. Inny rozmówca okazał
się spadkobiercą producentów
neonów ze Stawowej 8. Też
obiecał archiwalne zdjęcia.

- Liczyłem, że będzie tych
zdjęć więcej, zwłaszcza z albu-
mów domowych - mówi Tokar-
ski. Ale się nie poddaje. Przejrzy
jeszcze zbiory Muzeum Historii
Katowic, czy zasoby fotogra-
ficzne redakcji dzienników.
Może uda się coś znaleźć w ar-
chiwum Urzędu Miasta.

Pomoc obiecali też znani
producenci neonów z Dębu.

Najpierw powstanie z tych
zbiorów wystawa, którą zapla-
nowano wstępnie na czerwiec
w Rondzie Sztuki. Jeśli materiał
okaże się bogaty i ciekawy, pow-
stanie też książka na wzór tej
o neonach warszawskich - „Pol-
ski neon. Warszawa”.

- Jej autorzy mieli łatwiej,
bo większość warszawskich
noenów istnieje do dzisiaj:
na księgarniach, sklepach jubi-
lerskich, teatrach, kinach. Tych
katowickich już nie ma, a jeśli
przetrwały, to na zdjęciach -
mówi Tokarski.

Gdyby ktoś miał zdjęcia
neonów, to Rondo Sztuki
na rondzie Ziętka przez tydzień
pozostanie miejscem kontakto-
wym. Od dzisiaj do piątku
można zostawiać materiały i in-
formacje w Galerii na dole,
w godzinach od 11 do 19. Albo
wysyłać informacje mailem
na specjalny neonowy adres
katowickieneony@o2.pl

O neonach i pomyśle Sto-
warzyszenia Moje Miasto, żeby
przywrócić je miastu, piszemy
od tygodni. Udało się i na począ-
tek trzy neony, zaprojektowane
przez studentów ASP, zostaną
sfinansowane przez miasto:
na Centrum Informacji Tury-
stycznej przy Rynku, Teatrze
Ateneum i Kinie Światowid.
Czeka nas też kilka niespodzia-
nek, ale o tym napiszemy nieba-
wem.

Przynoście
zdjęcia

Wioleta Niziołek
wioleta.niziolek@echomiasta.pl

Wyślij kartkę
i wygraj
Konkurs. Serwis internetowy
ProstujemyObrazSlaska.pl, to pomysł
kolektywu Partyzantz na to, jak zmienić
obraz naszego regionu. Na stronie
można wziąć udział w grze
zręcznościowej, polegającej
na dosłownym wyprostowaniu
wizerunku Śląska.Tak powstałą
pocztówkę można wysyłać do swoich
znajomych. Dotąd wysłaliśmy ich już
ponad 2 tys., ale akcja trwa dalej,
a teraz jest jeszcze szansa na nagrodę.
Rudzki Urząd Miasta, partner portalu,
chce zafundować dwójce adresatów
weekend na Górnym Śląsku.Wskaże
ich internauta, który wysłał najwięcej
pocztówek.W programie m.in
zwiedzanie Kopalni Guido.

WN

Ruch Autonomii Śląska
broni zabytkowego ratusza
w Chorzowie Batorym.
- Budynek niszczeje, a jego
zarządca mimo obietnic,
nic nie robi. Koniec
zwodzenia opinii publicznej
- mówi Jerzy Gorzelik.

Ruch Autonomii Śląska zorga-
nizował w piątek pikietę
pod siedzibą firmy Con-gestor
przy ul. Gliwickiej 228 w Kato-
wicach Załężu.

- Firma odpowiedzialna
jest, jako zarządca nierucho-
mości, za postępującą dewasta-
cję zabytkowego gmachu ratu-

sza dawnej gminy Hajduki Wiel-
kie przy ul. Ratuszowej w Cho-
rzowie. Mimo wielokrotnych
monitów ze strony RAŚ, do dziś
nie podjęto działań w celu za-
bezpieczenia tego cennego za-
bytku przed zniszczeniem - in-
formuje RAŚ.

RAŚ przygotował dla
przedstawicieli firmy pismo,
w którym zaproponował dwa
wyjścia. - Albo firma zdecyduje
się na remont obiektu, który jest
już w bardzo opłakanym stanie,
albo w porozumieniu z właści-
cielem zbędzie ten obiekt ko-
muś, kto będzie mógł realizo-
wać swoje obowiązki wobec za-

bytku - mówi Jerzy Gorzelik
z RAŚ.

W rozmowie z nami pod-
kreślił, że Con-gestor zwodzi
opinię publiczną od dawna, ale
z wizji lokalnej przeprowadzo-
nej przez miejskiego konserwa-
tora zabytków w Chorzowie
wynika, że żadnych działań ra-
tujących zabytek nie podjęto.

Konserwator, dr Henryk
Mercik, złożył już zawiadomie-
nie w tej sprawie do prokura-
tury.

W obronie starego ratusza

Wioleta Niziołek
wioleta.niziolek@echomiasta.pl

Od maja Chorzów będzie
miał własne monety -
denary. Od września będzie
można płacić nimi
w sklepach.

Denary zostaną wprowadzone
do obiegu 12 maja. Moneta lo-
kalna o nazwie denar
chorzowski, emitowana jest
przez Urząd Miasta. Na jej po-
mysł wpadł Joachim Otte, za-
stępca prezydenta miasta ds.
społecznych. Moneta o średnicy
27 mm wykonana jest z mosią-
dzu, a wybita zostanie przez
Mennicę Polską w Warszawie
w nakładzie 20 tys. sztuk. Au-
torami projektu są Andrzej
i Roussanka Nowakowscy.
Cztery denary chorzowskie bę-
dzie można nabyć w Muzeum
w Chorzowie przy ulicy Pow-
stańców 25, od 12 maja, w cenie
4 zł za sztukę. Monety przyjmo-
wane będą jako środek płatni-
czy w wyznaczonych sklepach
na terenie Chorzowa do 30
września.

Nazwa monety - denar - nawią-
zuje do nazwy pierwszych pol-
skich monet wybijanych od cza-
sów Bolesława Chrobrego (992-
1025). Denar ma jednak o wiele
dłuższą historię. Początkowo
była to nazwa srebrnej monety
rzymskiej wprowadzonej w III
wieku p.n.e. Denar funkcjono-
wał w Rzymie aż do roku 294,
kiedy został zlikwidowany
w trakcie reformy monetarnej
przeprowadzonej przez cesarza
Dioklecjana. W drugiej poło-
wie VIII wieku denar wprowa-
dzony został w państwie Ka-
rola Wielkiego jako srebrna mo-
neta o wadze 1,7 g. Denar
stanowił 1/240 funta karo-
lińskiego (408 g). Karoliński sy-
stem pieniężny stał się następ-
nie wzorem dla całej Europy ła-
cińskiej, w tym również dla
Polski. Był jedyną monetą pol-
ską aż do początku XIV w. Tere-
nem jego obiegu był również
Górny Śląsk, w tym wieś Cho-
rzów. WN

Chorzowski denar
Dla numizmatyków i nie tylko
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- Nie jest ważna siła, ale to
co mamy w głowie - mówi
Jakub Bielawski, instruktor
wspinaczki.Teraz uczy
tego m.in. dzieci ulicy.

Centrum Wspinaczkowe Tran-
sformator w Katowicach Ligocie
dawno nie gościło tylu dzieci
na raz. We wtorek od rana było
tu jak w ulu.

Uciszyło się dopiero, kiedy
aktorka Alżbieta Lenska, wzięła
do ręki mikrofon. Dzieciaki roz-
poznały ją bezbłędnie. - To
Edyta, z “Pierwszej Miłości” -
krzyczały. Trudniej im było sko-
jarzyć męża Lenskiej, Rafała
Cieszyńskiego, ale on gra
w „Oficerze”, a to przecież film
dla dorosłych.

Krótkiepaznokcie
Aktorzy wspierają program

„Z ulicy na szczyty”, Domu
Aniołów Stróżów i Fundacji Po-
mocy Dzieciom Ulica z Załęża,
który tydzień temu ruszył
na Śląsku. Lenska jest z Ligoty. -
Trzy bloki stąd mieszka moja
teściowa - zwierzał się Cieszyń-
ski.

Oboje już nie pierwszy raz
biorą udział w takim programie.
Rok temu wspierali Ligę Piłkar-
ską na Śląsku, dopingowali
młodych piłkarzy m.in. z ak-
torką Małgorzatą Sochą i tan-

cerką Edytą Harbuś.
- Teraz też będziemy was

wspierać, nie tylko dzisiaj, ale
w finale. Spędzimy razem tro-
chę czasu - mówiła Lenska.

Cieszyński wspominał, jak
do „Oficera” trenował wspina-
nie. - Na pierwszym szkoleniu
okazało się, że trzeba mieć bar-
dzo krótko obcięte paznokcie.
Nie można się bać i trzeba wie-
rzyć trenerowi - instruował
dzieci. Dodał też, że nic tak nie
zbliża zespołu jak wspinaczka.
A we wspinaniu się na szczyt,
tak jak w życiu, liczy się pomoc
innych.

Spiesząc się na plan serialu
we Wrocławiu, Lenska zdążyła
jeszcze rozdać parę autografów.
- To bardzo ważne, żeby te
dzieci uwierzyły w siebie - mó-
wiła.

IdzieszPati!
Do Ligoty przyjechało kil-

kadziesiąt zaangażowanych
dzieciaków. Z ligockiego Domu
Dziecka Tęcza, z Domu Aniołów
Stróżów, Caritasu na Dębie, Sto-
warzyszenia Gigant w Rudzie
Śląskiej, Świetlicy Horyzont
z Żorach, Wielkiej Floty Zjedno-
czonych Sił z Zabrza.

Dziewięciolatka Patrycja,
z Domu Aniołów Stróżów,
wspina się od dwóch lat. Innym
pokazała, że dzieci potrafią

osiągać szczyty. Dosłownie.
Po kilku minutach dotknęła su-
fitu na wysokości kilkunastu
metrów. Reszta dopingowała:
Idziesz Pati!

Pomagał instruktor Jakub
Bielawski z Transformatora: -
To cudowny sport, a dzieci czują
się sobie bliższe, budują w sobie
zaufanie do innych. Tutaj mogą
coś osiągnąć, a w życiu bardziej
konsekwentnie zmierzać
do celu. Nie jest ważna siła, ale
co mamy w głowie - mówi
Bielawski.

Przeskoczyć siebie
Adrian Kowalski z Domu

Aniołów Stróżów tłumaczy ideę
akcji: - W życiu cały czas się
wspinamy, najpierw na łóżko,
potem na drzewa, w końcu
po pieniądze, sławę, karierę.
Każdy ma swój szczyt. Jak
w dzieciach zrodzi się pasja
do wspinania, to może się prze-
rodzić w coś pięknego w życiu.
Będą mogły przeskoczyć
własne ograniczenia.

Jeszcze przez tydzień
można się zgłaszać do pro-
gramu, a za dwa miesiące plano-
wany jest finał w Silesia City
Center.

We wspinaniu na szczyt ważna jest determinacja i pomoc innych,tak jak w życiu.Tego m.in.
na kursach wspinaczki uczą dzieci instruktorzy. fotoJoanna Nowicka

Z ulicy wspiąć się na szczyty

Wioleta Niziołek
wioleta.niziolek@echomiasta.pl

Rusza program 70 +,
uruchomiony przez miasto
z myślą o osobach
starszych
i niepełnosprawnych.

W Katowicach żyje ok. 50 tys.
ludzi w wieku 70 lat i więcej.
Często są zagubieni i pozosta-
wieni sami sobie. Jeśli nie
zwrócą się o pomoc, nikt im jej
nie udzieli. Dlatego miasto uru-
chomiło program 70 +, przygo-
towany z myślą o osobach star-
szych i niepełnosprawnych.
Pracownicy Miejskich Ośrod-
ków Pomocy Społecznej zostali
przeszkoleni przez lekarzy ge-
riatrów, żeby mogli samodziel-
nie ocenić stan osób, którymi
się opiekują. Jak się okazuje cza-
sem wystarczą proste testy, żeby
np. zauważyć objawy otępienia
starczego. Nie zawsze lekarz
pierwszego kontaktu zwraca
na nie uwagę.
Ale to tylko część programu
70 +, który wprowadza Wydział

Spraw Społecznych wspólnie
z MOPS-em. W program zaan-
gażowane będą też spółdzielnie
i administracje, m.in. KZGM.
Starsze osoby często zapomi-
nają opłacać rachunki, przez co
rosną im zadłużenia na koncie.
Administrator będzie teraz zo-
bowiązany, żeby takie informa-
cje przekazywać do MOPS-u.
Ten z kolei ma udzielić pomocy,
np. założyć takiej osobie stałe
zlecenie, albo w inny sposób
ułatwić jej formalności. Pro-
gram przewiduje też darmowe
badania, a wszelkie informacje
na ten temat mają się znaleźć
na ulotkach dostępnych w przy-
chodniach, na klatkach schodo-
wych bloków czy w MOPS-ach.
- Dla lekarzy geriatrów
siedemdziesięciolatki to mło-
dzież wieku starczego - przypo-
mina Krystyna Siejna, wicepre-
zydent Katowic. - Trzeba zad-
bać, żeby czuli się w naszym
mieście dobrze - dodaje.

WN

Siedemdziesiąt plus
Miasto pomoże starszym

Na remont torowisk władze
tego miasta przeznaczą
32 mln zł. Remonty
potrwają przez najbliższe
trzy lata. Roboty rozpoczną
się w Biskupicach.

Zabrze to po Chorzowie drugie
miasto naszej aglomeracji, które
podpisało w tym roku porozu-
mienie z Tramwajami Śląskimi
pozwalające zrealizować w tym
mieście najpotrzebniejsze in-
westycje związane z komunika-
cją tramwajową. Na remonty
Zabrze wyłoży 32 mln zł. Po-
łowa tej kwoty pochodzić bę-
dzie z budżetu miasta, drugą
część finansowania zapewnią
natomiast środki unijne.

NajpierwBiskupice
W pierwszej kolejności re-

montowane będą podwójne to-
rowiska w Biskupicach (na ul.
Bytomskiej od ul. Chrobrego
do ul. Drzymały) i Maciejowie
(ul. Wolności od ul.

Kondratowicza do granicy z Gli-
wicami), a także pojedynczy tor
biegnący pośrodku zdewasto-
wanej obecnie, wiodącej
od centrum miasta w kierunku
autostrady A4, ulicy 3 Maja.

Linię zostawiają
Ta ostatnia inwestycja

oznacza zachowanie jednej
z nielicznych w Polsce linii (nr 3)
wiodących w większości poje-
dynczym torem. Linia nr 3
od ponad 50 lat łączy połud-
niową dzielnicę miasta
Makoszowy z położonymi
na północ od centrum
Mikulczycami. W ostatnich la-
tach rozważano jej likwidację ze
względu na koszt jej utrzymania
i niewielką przepustowość.

- Odczuwalna poprawa
standardu podróżowania na-
stąpi za 2-3 lata. Jestem jednak
przekonany, że warto poczekać
– mówi Janusz Berkowski, pre-
zes zarządu Tramwajów Ślą-
skich S.A. ŁB

Tramwajowa rewolucja
Komunikacja
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„Zmiany, transformacje,
metamorfozy”- pod takim
hasłem odbędą się kolejne
Dni Socjologii
na Uniwersytecie Śląskim.

Zaplanowane na najbliższe
wtorek i środę święto socjologii
na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego to już
czwarta impreza tego typu. Jej
początek zaplanowano na godz.
10.20, kiedy to w Sali Sym-
pozjalnej I odbędzie się spotka-
nie z Marią Ożaną - menadżer
projektu Second Poland, pod-
czas którego z pewnością nie

zabraknie pytań o Second Kato-
wice. W programie Dni Socjolo-
gii na wtorek przewidziano
również sesję wystąpień stu-
dentów socjologii (godz. 13-16),
projekcję filmu „Śniadanie
na Plutonie” (godz. 17) oraz tra-
dycyjne spotkanie pod hasłem
„Socjolog wieczorową porą...”
(Galeria Akant, godz. 20). Drugi
dzień święta socjologii rozpocz-
nie się turniejem wiedzy spo-
łecznej, w którym studenci
zmierzą się ze swoimi wykła-
dowcami, na których czele sta-
nie profesor Wojciech Świąt-
kiewicz (godz. 10). KD

Święto socjologii
Nasz patronatAlternatywna

turystyka
Wystawa. Bytomska Kronika (Rynek
26) zostanie przekształcona w rodzaj
bazy wypadowej do nietypowych
wycieczek w miasto, a to za sprawą
projektu o nazwie „Alternatif Turistik”,
który w sobotę rozpocznie się
koncertem grupy Paracetamol
(godzina 19). Kluczowym elementem
projektu jest wystawa prezentująca
prace artystów wyprodukowane
i zainspirowane Górnym Śląskiem.
Dodajmy, że ten projekt rozpoczyna
długofalowy program pod hasłem
Made in Bytom. „Alternatif Turistik”
potrwa do 20 maja. Uczestnictwo
w nim jest bezpłatne, a szczegółowy
program znajdziecie na stronie
internetowej bytomskiej Galerii
Kronika: www.kronika.org.pl BW

„Pod taflą oceanu”- to
tytuł kolejnego filmu 3D,
który zagościł
w repertuarze
katowickiego kina IMAX.

Nowa trójwymiarowa przygoda
rozgrywa się pod wodą - w eg-
zotycznych i odległych głębi-
nach m.in. południowej Austra-
lii, Wielkiej Rafy Koralowej czy
wysp trójkąta koralowego
w Papui Nowej Gwinei i Indone-
zji. Film Howarda Halla, Toni
Myers i Graeme’a Fergusona
w wyjątkowo inspirujący i zaj-
mujący sposób odkrywa piękno
i niezwykłą przyrodę oceanów

oraz pozwala poznać wpływ
wywierany przez globalne
zmiany klimatyczne na to uni-
katowe środowisko.

Czyni to w zapierający
dech sposób, umieszczając wi-
dzów w środku podwodnej ak-
cji dzięki wykorzystaniu najno-
wocześniejszej technologii. Dla
naszych Czytelników mamy 5
podwójnych zaproszeń na film
„Pod taflą oceanu” do Orange
IMAX. Na telefony pod nume-
rem: 032 253 92 48 czekamy we
wtorek o godz. 12.

Co się kryje pod taflą oceanu

Bartłomiej Wnuk
bartlomiej.wnuk@echomiasta.pl

„Ryjstrumental”to
drugie na polskim rynku
wydawnictwo, na którym
cały materiał dźwiękowy
powstał przy użyciu strun
głosowych.

Bartłomiej Wnuk: Wśród reklam te-
lewizyjnych króluje obecnie
bóbr, który zna tysiąc bitów.
Czy Bzzzt Sound System w po-
dobny sposób chce podbić
świat polskiego hip-hopu?

Michał Walczak: Bardzo chcie-
liśmy być prekursorami i mimo,
iż na rodzimym rynku muzycz-
nym funkcjonuje wielu
beatboxerów, to nam jako
pierwszym udało się wydać
zgromadzony materiał.

Dlaczego wystarczyło go jedynie
na EP-kę (ang. Extended Play –
minialbum)?

EP-ka w wersji kolekcjonerskiej
to próba zaakcentowania naszej
obecności, dotarcia do dzienni-
karzy muzycznych i publicz-
ności, którą zainteresuje długo-
grająca płyta. A jeśli o niej
mowa, to chciałbym wszem
i wobec ogłosić, że rozpoczęli-
śmy już prace nad nią i najpraw-
dopodobniej ujrzy ona światło
dzienne mniej więcej za rok.
Sześć wydanych teraz utworów
to natomiast swego rodzaju test
zapotrzebowania na muzykę
tego typu. Bo w takiej formie
jeszcze nikt beatboxu w Polsce
nie promowal.

Zdacie go?
Dotychczasowe opinie słucha-
czy wróżą pozytywny wynik te-
stu, choć niczego nie możemy
być pewni. Jak widać, bycie pre-
kursorem ma też swoje minusy.

Czy dla ciebie – rapera, praca
z beatboxerami to minus,prob-
lem czy wręcz przeciwnie?

Beatbox oznacza więcej życia
w muzyce i pójście w jego stronę
odczuwam jako rozwój mojej
kariery raperskiej. Proces twór-
czy w przypadku pracy
z beatboxerami bardziej przy-
pomina bowiem obcowanie
z prawdziwymi muzykami.
Wiele zespołów w Polsce opiera
się natomiast niestety w głów-
nej mierze na rapowaniu
do podkładów z CD. A to jest
przecież coś takiego, co nie
wszystkich interesuje.

Pójście w stronę współpracy
z beatboxerami to niejedyna
zmiana w twoim życiu zawodo-
wym.Od jakiegoś czasu nie bie-
rzesz już udziału w bitwach hip-
hopowych. Dlaczego?

Świat freestyle’owych bitew
hip-hopowych bardzo się zmie-
nił od czasu, kiedy zaczynałem
i chyba już do niego nie pasuję.

Co się zmieniło?
Przede wszystkim nastawienie
zawodników. Na scenie poja-
wiło się wielu młodych ludzi
o bardzo wysokim poziomie
umiejętności. Cechuje ich jed-
nak sportowe wręcz nastawie-
nie na wyniki, zwyciężanie. Dla
mnie natomiast freestyle’owe
pojedynki zawsze od zawsze
wiązały się ze wspaniałą mu-
zyczną zabawą. Być może dla-
tego, gdy w zeszłym roku staną-
łem w szranki z młodym poko-
leniem, poległem już
w eliminacjach.

Beatbox oznacza więcej życia w muzyce – mówi MichałWal-
czak . foto archiwum

Ryjstrumental
Mówi Michał Walczak z Bzzzt Sound System

Bartłomiej Wnuk
bartlomiej.wnuk@echomiasta.pl

W najbliższy piątek w zabrzańskim
Domu Muzyki i Tańca wystąpi
Nuevo Balet Espaniol.Zapowiada
się gorący wieczór na hiszpańską
nutę.

Nuevo Ballet Espanol przyjedzie do Za-
brza z projektem Sangre Flamenco,
w którym w niebanalny sposób połączył
taniec nowoczesny i współczesną mu-
zykę z tradycyjnym flamenco, nie odbie-
rając mu przy tym pasji i hiszpańskiego
ognia.

Twórcami spektaklu,a także zało-
życielami baletu są obecnie najpopular-
niejsi w Hiszpanii tancerze flamenco
młodego pokolenia - Angel Rojas i Carlos Rodriguez. Przygotowy-
wane przez nich przedstawienia są niewiarygodnie perfekcyjne,
dopracowane w najmniejszym szczególe. Oglądali je już widzowie
na wszystkich kontynentach- wszędzie tancerze wywoływali po-
dziw. Teraz będziemy mogli oklaskiwać ich w Zabrzu i zrozumieć
ich fenomen.

W każdym ruchu i geście tancerzy Nuevo Ballet Espanol wi-
dać bowiem wielką pasję, pełne poświęcenie i ogromną miłość
do tańca. Zabrzański spektakl rozpocznie się o godz. 20. Ceny bi-
letów to: 90, 110 i 140 zł.

Uwaga Czytelnicy! Już w kolejnym numerze „Echa Miasta” szu-
kajcie konkursu, w którym można będzie wygrać dwa podwójne
zaproszenia na to widowisko. BW

Hiszpańska nuta
W piątek na ekranach
śląskich kin pojawi się
„Vicky Cristina Barcelona”,
najnowszy film Woody
Allena z udziałem
kipiących seksem
Penelope Cruz i Scarlett
Johansson.

Głównymi bohaterkami długo
oczekiwanego w Polsce filmu
Allena są dwie przyjaciółki
(Scarlett Johansson i Rebecca
Hall), które podczas wakacji
w Barcelonie zakochują się
w tym samym malarzu,
przy okazji mając do czynienia
z jego eks-żoną Marią Eleną
(Penelope Cruz).

Poznajemy je dzięki wsze-
chwiedzącemu narratorowi, ko-
mentującemu ich poczynania
i osobiste dylematy. Ta właśnie
forma narracji zachwyciła ame-
rykańskich krytyków, którzy
film „Vicky Cristina Barcelona”
uznali za najlepszą allenowską
produkcję ostatnich lat.I nie ma
się czemu dziwić, bo film nie

tylko się świetnie ogląda. Ame-
rykanie na przykad, zachwycili
się również obsadą, w której
prócz ognistej hiszpańskiej bru-
netki i ponętnej blondynki
o skandynawskich korzeniach,
które w jednej ze scen łączą się
w namiętnym pocałunku, zna-
lazł się również znakomity
Javier Bardem – Chigurh
z coenowskiego „To nie jest kraj
dla starych ludzi”, który w roli
bezczelnego amanta spisuje się
naprawdę znakomicie. Tak więc
jak widać Allen postawi tym ra-
zem na pewniaków i się nie po-
myli - już zapowiedź obsady
jego najnowszego filmu spra-
wia, że o produkcji zaczęło się
mówić.

Film „Vicky Cristina Barce-
lona” Woody Allena można bę-
dzie oglądać od najbliższego
piątku, 17 kwietnia na ekranach
m.in. Cinema City Punkt 44 (Ka-
towice, ul. Gliwicka 44).

Pan i piękne panie

Bartłomiej Wnuk
bartlomiej.wnuk@echomiasta.pl
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To będzie prawdzi-
wie gorący wieczór
w Zabrzu. archiwum

Mamy dla Was bilety na ten
film. archiwum
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Nie wszyscy mogą znaleźć
na rodzimych uczelniach
wymarzone kierunki
studiów.

W dzisiejszych czasach dostęp
do zagranicznych uczelni jest
łatwy, wystarczy bardzo chcieć
i mieć dobre wyniki, aby zostać
studentem w Anglii, Holandii,
czy Francji.

Studentami w Wielkiej
Brytanii może zostać każdy, kto
posiada maturę. O miejsce
na angielskich uczelniach mogą
ubiegać się także absolwenci
polskich uniwersytetów. Niez-
będna jest jednak dobra znajo-
mość angielskiego.

Nawyspach
Studia w Anglii są płatne, wyso-
kość czesnego zależy od ich sy-
stemu (licencjackie, magister-
skie, inżynierskie). Za studia
na poziomie undergraduate (BA
Degree), które mniej więcej od-
powiadają polskiemu licencja-
towi, można nie płacić nawet
przez cały czas nauki. Istnieje
bowiem możliwość uzyskania
specjalnej pożyczki, która do-

stępna jest także dla studentów
spoza kraju. Finansuje ona
czesne za całe studia, a spłacać
można ją dopiero, kiedy uzyska
się odpowiednio wysoki do-
chód.

Uczelnie mają w ofercie
również stypendia, w tym so-
cjalne, które jest bezzwrotne
(dla studentów w gorszej sytua-
cji materialnej) oraz granty,
które mogą pokryć część czes-
nego.

Wśródwiatraków
W Holandii uniwersytety two-
rzą często specjalne programy
studiów międzynarodowych.
Obejmują one zazwyczaj kie-
runki biznesowe, techniczne,
związane z ochroną środowiska
i finansami.

Podobnie jak w Anglii ist-
nieją studia na dwóch pozio-
mach - ten system wkrótce bę-
dzie obowiązywał w całej Euro-
pie. Studia w Holandii w języku
angielskim są płatne, można
ubiegać się o stypendium.

Po wiedzę za morze i nie tylko

Katarzyna Chmielewska
redakcja.branze@echomiasta.pl

Dyplom zagranicznej uczelni może być kluczem do sukcesu zawodowego, jesli planujemy karierę poza granicami kraju.
A i u naszych pracodawców robi wrażenie foto photospin
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Niedługo na celowniku
kontrolerów Urzędów
Skarbowych znajdą się
sprzedawcy na portalach
internetowych, którzy
ukrywają działalność
gospodarczą
przed fiskusem.

Wiele osób korzystających
z portali aukcyjnych (takich jak
Allegro czy Ebay) działa w sza-
rej strefie. Choć powinni płacić
podatki tak jak każdy inny
przedsiębiorca, ukrywają
przed skarbówką swoje do-
chody.

To się może jednak
wkrótce zmienić. Według przy-
jętego przez rząd projektu no-
welizacji ustawy, Urząd Skar-
bowy będzie mógł uzyskać
od banku informację na temat
właściciela rachunku wykorzy-
stywanego przy internetowych
transakcjach. I to już na etapie
wstępnego postępowania!

Ponitcedo kłębka
Rachunek bankowy to często je-
dyny pewny ślad po inter-
netowym sprzedawcy. Nawet
jeśli fiskus otrzymuje od portali
inne dane na temat użytkowni-
ków serwisów, to często mogą
nie wystarczyć, by ustalić praw-
dziwą tożsamość sprzedawcy.
Powód? Nie wszyscy wpisują
prawdziwe dane.

Według Centrum Informa-
cyjnego Rządu, zmiana prawa
pozwoli Urzędowi Skarbowe-
mu na sprawdzenie, kto jest
właścicielem rachunku i jakich
dokonywał transakcji u samego
źródła, czyli w instytucji finan-
sowej, gdzie założone jest
konto. O takie dane będzie
można wystąpić, gdy pojawi się
uprawdopodobnione przypusz-
czenie, że ktoś ukrywa część do-
chodów w corocznych zezna-
niach podatkowych.

Ktomusi się rozliczać
Obowiązek płacenia podatków
za sprzedaż w internecie nie do-
tyczy osób, które wykorzystują
portale aukcyjne sporadycznie.
Jeśli ktoś sprzedaje od czasu
do czasu starą książkę, płytę czy
niepotrzebny mebel, nie musi
się martwić. Inaczej sprawa wy-
gląda w przypadku tych inter-
nautów, którzy prowadzą sprze-
daż w sposób zorganizowany.

Gdzie dokładnie przebiega
granica między transakcjami
na własny użytek a biznesem -
nie zawsze łatwo powiedzieć.
W razie wątpliwości dobrze
skontaktować się z infolinią po-
datkową pod numerem 0 801
055 055.

Obowiązek płacenia podatków za sprzedaż w internecie nie
dotyczy osób robiących to sporadycznie foto photospin

Skarbówka patrzy!

Borys Martela
redakcja.branze@echomiasta.pl

Kryzys to tylko
pretekst do cięć
Trendy. Pracodawcy wykorzystują
spowolnienie gospodarcze jako
pretekst do zwolnień i obniżki płac.
Okazuje się bowiem, że część
zatrudnionych nie musiała tracić
pracy.
Ponieważ rynek pracy stopniowo
przekształca się z rynku pracownika
na rynek pracodawcy, jak miało to
miejsce przed laty, firmy wykorzystują
kryzys do zrobienia „porządków”. Bez
sprzeciwu ze strony pracowników
można zwolnić tych, którzy mają
najsłabsze wyniki, których zakres
obowiązków jest niewielki i mógłby
zostać przejęty przez kogoś innego.
Dzięki takim działaniom, następuje
maksymalizacja zysków, skutkiem
czego jest nawet lepsza sytuacja firmy
niż przed okresem pogorszenia
koniunktury. Pracodawcy wykorzystują
również tę sytuację, do zwalniania
drogich pracowników by na ich miejsce
zatrudnić tańszych, bo część
najbardziej doświadczonych
pracowników ma zbyt wysokie pensje.
Ponieważ wiele osób straciło pracę
i szuka nowej posady- pracodawca
może na to samo miejsce zatrudnić
o wiele tańszego pracownika. KCH

Jeśli twoje stanowisko pracy nie ma dostępu do okna lub
świetlika to pracodawca musi posiadać na to zgodę
wojewódzkiego inspektora sanitarnego.Słabe oświetlenie
pracownika źle wpływa na koncentrację i efektywność.

Oświetlenie w miejscu pracy należy traktować jako bardzo ważny
element w naszym życiu - mówi Marek Orłowski - prezes Agencji
SOMA, organizator Międzynarodowych Targów Światło.

Pracownik biurowy ma również prawo do wygodnego biurka
i krzesła, a monitor komputera powinien znajdować się poniżej li-
nii wzroku. Na Twoje życzenie szef jest zobowiązany zakupić pod-
nóżek i uchwyt na dokumenty. Mimo, że normy dopuszczają hałas
na poziomie nawet 85 decybeli, to, jeśli pracujesz w jednym po-
mieszczeniu z pracownikami rozmawiającymi ze sobą lub przez
telefon warto zatroszczyć się o zastosowanie ekranów tłumiących
dźwięki. Dla pracodawcy to koszt niewielki, a napewno poprawi
komfort pracy i wyniki osiągane przez pracowników. TD

Bezpiecznie w biurze
W pracy
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Podczas kryzysu
pracodawcy dużo
ostrożniej podejmują
decyzję o zatrudnieniu
nowego pracownika.
Większą szansę mają
osoby, które potrafią
wyróżnić się wśród innych.

Jedną z metod zwrócenia uwagi
na swoje zgłoszenie jest przygo-
towanie nieszablonowego ży-
ciorysu i listu motywacyjnego,
na przykład w formie prezenta-
cji w Power Point albo innej wi-
zualizacji swojego doświadcze-
nia i dotychczasowych osiąg-
nięć. Zdarza się, że aplikacje
wysyłane są w formie autor-
skich programów komputero-
wych czy własnych projektów
graficznych.

Wierzwsiebie
Ważne jest też, aby forma pre-
zentacji odpowiadała na ocze-
kiwania firmy, do której kandy-
dat wysyła aplikację. Najważ-
niejsze, to przekonać
pracodawcę, że nasze doświad-
czenie i ścieżka dotychczasowej
kariery zawodowej są tożsame

z charakterem i potrzebami
firmy, w której chcemy podjąć
pracę. Aby zwiększyć szansę
na zauważenie swojej oferty,
należy korzystać ze wszystkich
dostępnych źródeł dotarcia
do potencjalnych pracodawców.

Bądźcierpliwy
Szukając pracy nie wolno zrażać
się niepowodzeniami lub bra-
kiem odpowiedzi na złożone
aplikacje. Najważniejsza jest
wytrwałość, umiejętność wy-
ciągania wniosków z dotych-
czasowych rozmów kwalifika-
cyjnych oraz pozytywne nasta-
wienie. W krajach anglosaskich
znana jest tzw. reguła 100 CV.
Według niej, aby zostać zauwa-
żonym przez potencjalnego
pracodawcę należy rozesłać mi-
nimum 100 życiorysów do róż-
nych firm. Jeżeli osoba szuka-
jąca pracy nie wyśle przynaj-
mniej kilkudziesięciu CV
do potencjalnych pracodawców,
nie powinna spodziewać się
wielu zaproszeń na rozmowy
kwalifikacyjne.

Przekonać przyszłego pracodawcę

Katarzyna Chmielewska
redakcja.branze@echomiasta.pl

Szukając pracy nie wolno zrażać się niepowodzeniami lub brakiem odpowiedzi na złożone aplikacje. Im więcej ich wy-
ślemy, tym większą mamy szansę na sukces foto photospin
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Rachunek w banku pomaga
nie tylko regulować
bieżące płatności, ale też
umożliwia regularne
gromadzenie
oszczędności, a nawet ich
inwestowanie.Z których
funkcji i w jakim zakresie
będziemy korzystali zależy
już tylko od nas. Pewne jest
to, że utrzymanie
wysokiego salda na koncie,
które nie jest
oprocentowane, to czysta
strata pieniędzy. Sprawdź
co zrobić, żeby nie tracić.

Twój standardowy rachunek
w banku jeszcze kilka lat temu
wiązał się z comiesięczną opłatą
dla właściciela za prowadzenie
konta i umożliwiał jedynie
przyjmowanie gotówki oraz zle-
canie przelewów. Ta oferta za-
sadniczo różni się od oferowa-
nej aktualnie.

Warto dokładnie przyjrzeć
się ofercie banku, w którym
masz rachunek i zastanowić się,
jak najlepiej wykorzystać ją dla
siebie. Zwłaszcza, że banki co-
raz bardziej dbają o klienta
i w dobie rosnącej konkurencji
na rynku, udostępniają nowe
produkty.

Wszystkodla wygody
klienta banku
Dziś, zwłaszcza w bankach
internetowych, rachunek jest
udostępniany za darmo i umoż-

liwia utworzenie lokaty, doda-
nia konta walutowego lub wy-
dzielenia specjalnego konta
oszczędnościowego w jego ra-
mach.

Wszystkie rozwiązania
mają służyć tylko jednemu - wy-
godzie klienta i zapewnieniu
mu jak najszerszej grupy pro-
duktów, dzięki którym będzie
mógł bezpiecznie lokować
swoje oszczędności.

Dostępność takich usług
banki rekompensują sobie zero-
wym lub bliskim zeru oprocen-
towaniem rachunku podstawo-
wego. Stąd płynie jasne przesła-
nie - jeżeli chcesz zarabiać
na swoich pieniądzach, musisz
sam się o to zatroszczyć.

Jakoszczędzać nawłasnym
rachunku?
Utrzymywanie wysokiego salda
na koncie, które nie jest opro-
centowane, to czysta strata.
Banki proponują trzy rozwiąza-
nia różniące się wieloma para-
metrami.

Najprostsza i najwygod-
niejsza forma oszczędzania to
przelewanie wolnych środków
na konto oszczędnościowe.
Obecnie średnie oprocentowa-
nie w banku na takim koncie
wynosi ok. 4,5 proc., a ponieważ
mija już czas kiedy banki prześ-
cigały się w gwarancjach naj-
wyższego oprocentowania
szansa na lepszą ofertę jest nie-
wielka.

Warto wiedzieć, że aby porów-
nywać konta w różnych ban-
kach musimy zwracać uwagę
na rzeczywistą roczną stopę
oprocentowania każdej zainwe-
stowanej złotówki.

W żadnym wypadku nie
powinniśmy podejmować decy-
zji tylko na podstawie reklamy.
Często zawarte w niej informa-
cje skupiają się na najwyższym
możliwym oprocentowaniu,
które będzie obowiązywać
przez krótki czas i tylko w przy-
padku dużych wpłat.

Niewątpliwą zaletą konta
oszczędnościowego jest fakt, że
możemy zawsze do niego do-
płacić dodatkowe środki,
a przynajmniej jedna wypłata
w miesiącu (niezależnie
od kwoty) jest bezpłatna. Minu-
sem jest zmienne oprocentowa-
nie, które niestety w najbliż-
szych miesiącach będzie spa-
dać.

Spekulacyjneoszczędzanie
na konciewalutowym
Drugim sposobem oszczędza-
nia może być lokata, którą zało-
żymy przy ustalonym oprocen-
towaniu. Realnie będzie ono
odrobinę wyższe niż procent
dostępny na koncie oszczęd-
nościowym, ale ceną za to jest
brak dostępu do ulokowanych
środków do momentu zakoń-
czenia lokaty.

Ostatnie i najbardziej spe-
kulacyjne oszczędzanie to

utworzenie konta walutowego.
Środki przelewane na ten ra-
chunek będą automatycznie
przewalutowywane na wybraną
walutę po kursie banku.

Oprocentowanie takiego
rachunku jest dwukrotnie (dla
euro) lub nawet trzykrotnie (dla
dolara lub franka) niższe niż
konta oszczędnościowego
w złotych, ale za to mamy moż-
liwość zarobienia na umacnia-
niu się konkretnej waluty, co
pozwala np. regularnie kupo-
wać euro, których będziemy po-
trzebowali podczas zagranicz-
nych wakacji.

Trzeba wyraźnie podkre-
ślić, że nawet najlepsza lokata
czy konto oszczędnościowe
sprawi jedynie, że nasz zarobek
ma szansę okazać się niewiele
wyższy od inflacji.

Takich produktów w żad-
nym wypadku nie można naz-
wać inwestycją, ponieważ jest to
tylko bezpieczne przechowanie
kapitału z ewentualną możli-
wością szybkiego sięgnięcia
do niego w razie nagłej po-
trzeby. Jeżeli chcemy aby nasze
pieniądze naprawdę zarabiały
musimy zdecydować się
na agresywniejszą formę loko-
wania środków.

Utrzymywanie wysokiego salda na koncie, które nie jest
oprocentowane to czysta strata foto Photospin

Zarabiaj w banku
Oszczędzamy na rachunkach

Paweł Cymcyk
analityk A-Z Finanse

Polbank oferuje Kredyt na Miarę ze stałymi niskimi ratami
oraz Kredyt Bezpieczny, w którym można dostosowywać
wysokość rat do swoich możliwości.Takie same cechy ma
również mieszkaniowy elastyczny Kredyt Domowy.

Osoby, które zdecydują się na Kredyt na Miarę mogą pożyczyć
na specjalnych warunkach: do 10 000 zł. Oprocentowanie kredytu
wynosi 11,9%. Raty rozłożone są na okres od 6 do 36 miesięcy.
Ważną zaletą tej oferty jest brak prowizji i opłat za udzielenie kre-
dytu. Oferta jest ważna do 30 kwietnia 2009r., a pożyczkobiorca
musi zarabiać co najmniej 1000 zł netto.

Kredyt Domowy z „poduszką finansową” to nowa propozycja
kredytu mieszkaniowego w Polbank EFG. Osoby korzystające z niej
otrzymają od banku dodatkową gotówkę o równowartości 4% war-
tości zaciągniętego kredytu, czyli 4000zł za każde 100 000 kredytu.
Kwota ta stanowi równowartość 6-8 rat zaciąganego kredytu, w za-
leżności od wybranej przez klienta waluty i długości okresu kredy-
towania. Otrzymane pieniądze nie są wliczane do wartości kredytu
i nie podlegają spłacie. „Poduszkę finansową” można odłożyć
na później, jako zabezpieczenie przyszłych spłat lub przeznaczyć
na dowolny inny cel np. opłaty notarialne lub wyposażenie miesz-
kania.

Dla osób nie zainteresowanych „poduszką finansową”,
Polbank EFG przygotował Kredyt Domowy bez dodatkowego za-
bezpieczenia finansowego, za to z bardziej atrakcyjnym oprocen-
towaniem. Marża banku kształtuje się na poziomie od 1,0%
do 1,95%. Co więcej Polbank EFG w odróżnieniu do niektórych ban-
ków, nie wymaga ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

TD

Na miarę w Polbanku
Kredyty

Wypełniając zeznanie
podatkowe, właściciel
firmy powinien pamiętać
o uwzględnieniu wydatków
jakie poniósł.To ważne,
jeśli chce zarobić lub
utrzymać swoje źródło
zysku. Dobrze więc
dokumentować firmowe
wydatki na bieżąco, żeby
w razie konieczności
pokazać je Urzędowi
Skarbowemu.

Nie wszystkie wydatki ponie-
sione w celach zarobkowych lub
utrzymania stabilnych zysków
zaliczane są do kosztów uzyska-
nia przychodów. Ich wykaz
można znaleźć w art. 16 ustawy
o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz art. 23
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Jeśli nie ma
ich na tej liście poniesione
koszty wystarczy już tylko od-
powiednio udokumentować.
W takim wypadku niewiele
więcej musimy robić, nie zaw-
sze jednak uda nam się uniknąć

dodatkowego zachodu. Wtedy
okaże się, na ile pilnie dbaliśmy
o swoje sprawy w ciągu roku.

Niezawszewystarczymieć
rachunki i faktury

Zwykle jako dowód wy-
starczają rachunki i faktury.
W niektórych przypadkach
urząd może wymagać dodatko-
wych dokumentów, takich jak
np. ewidencja przebiegu po-
jazdu, w przypadku, gdy
chcemy odliczyć pieniądze
związane z eksploatacją auta
firmowego.

Dlatego najbezpieczniej-
szym sposobem jest dokumen-
towanie wydatków na bieżąco,
zgodnie z przepisami regulują-
cymi prowadzenie podatkowej
księgi przychodów i rozchodów
albo ksiąg rachunkowych.

Maksymalnawysokość
odliczeń

Maksymalną wysokość od-
liczeń określają ustawowe li-
mity. W przypadku osób za-
trudnionych na jeden etat, pra-

cujących w miejscu
zamieszkania koszty uzyskania
przychodów nie powinny prze-
kroczyć 111,25 zł miesięcznie
lub 1335,00 złotych rocznie.

Jeśli natomiast osoby te
mają etat poza miejscem za-
mieszkania limit jest odpowied-
nio większy i wynosi 139,06 zł
miesięcznie lub 1668,72 złotych
rocznie.

Z kolei limit dla osób za-
trudnionych na kilku etatach
w miejscu zamieszkania nie
może przekroczyć 2002,05 zł
rocznie, a dla pracujących poza
miejscem zamieszkania granicą
jest 2502,56 zł rocznie.

W przypadku, gdy ponie-
śliśmy koszty w walutach ob-
cych, należy je przeliczyć
na złote według kursów śred-
nich ogłaszanych przez Naro-
dowy Bank Polski z dnia ponie-
sienia kosztu.

Firma rozlicza się z fiskusem

Dorota Domienik
dorota.domienik@echomiasta.pl

Pożyczka na PIT
Podatki. Podatnicy, którzy
w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
nie zdołają uniknąć obowiązku zapłaty
podatku dochodowego za rok 2008
mogą skorzystać z kredytu na podatek
PIT - nowej oferty MultiBanku.
Promocja potrwa do 30.04.2009 r.
Z Kredytu na podatek PIT mogą
skorzystać stali Klienci MultiBanku,
a także nowi,w szczególności osoby
wykonujące wolne zawody (również
w ramach działalności gospodarczej).
Aby otrzymać pieniądze, należy
w okresie trwania promocji złożyć
wniosek kredytowy wraz z kopią
deklaracji podatkowej.W szczególnych
przypadkach bank może poprosić
o przedstawienie dokumentów
potwierdzających zatrudnienie.

TD

REKLAMA 0343291/00
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Nie tylko w Egipcie czy
Tunezji możemy spędzić
słoneczny urlop.

Zdaniem przedstawicieli biur
podróży wszystko wskazuje
na to, że w tym roku wśród Po-
laków rodzinne wczasy w Euro-
pie będą cieszyły się znacznie
większym powodzeniem niż
w ubiegłym sezonie. Najczęściej
wybierane kraje to Chorwacja,
Bułgaria i Grecja.

Turkusowa woda
Chorwacja to przede wszystkim
słońce, turkusowe morze, ma-
lownicze miasteczka oraz gór-
skie szczyty. Istria, Kvarner
i Dalmacja to nadmorskie re-
giony, które oferują nie tylko
malowniczą naturę, zapach la-
wendy i cytrusów, smaczną,
różnorodną kuchnię i regio-
nalne wina. Znajdziemy tu rów-
nież mnóstwo atrakcji - miasta
od Umagu po Dubrownik tętnią
życiem.

- Półwysep Istria kształtem
przypominający serce jest znaj-
dującym się najbliżej Polski re-
gionem Chorwacji. To idealne

miejsce na wakacje dla rodzin
z dziećmi, dla osób lubiących
zwiedzać oraz miłośników że-
glarstwa - mówi Alen Fon, pre-
zes biura podróży Adriatyk.

Słoneczneplaże
Bułgaria w odróżnieniu
od Chorwacji może poszczycić
się pięknymi, piaszczystymi
plażami oraz stosunkowo tanią
ofertą noclegową. To nie tylko
bogata historia, liczne parki na-
rodowe, wielokulturowa kuch-
nia. To także zabytkowa archi-
tektura, ale i kurorty nadmor-
skie takie jak Słoneczny Brzeg
i Złote Piaski. -Dla osób, które
pragną spędzić swoje wakacje
w bardziej zacisznych miejscach
polecam miejscowość Balchik,
Kranevo, Albena czy Sveti Vlas
- radzi Alen Fon. Zakwaterowa-
nie w Bułgarii to hotele oraz
ośrodki apartamentowe. Bra-
kuje ofert domów prywatnych.
Jeśli wycieczkę będzie organizo-
wało biuro nocleg w 3-gwiazd-
kowym apartamencie zapła-
cimy około 30 zł od osoby.

Niezapomniane wakacje w Europie

Katarzyna Chmielewska
redakcja.branze@echomiasta.pl

Grecja to urocze wyspy, ciepłe morze, przepiękne plaże, góry oraz przyjaźni ludzie.Ten kraj Polacy wybierają coraz częś-
ciej planując letnie wakacje. foto cititravel.pl
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Chcąc zaistnieć w sieci
i posiadać własną stronę
internetową potrzebujemy
minimum trzech
elementów. Pierwszy z nich
to domena czyli nazwa
strony np.
www.echomiasta.pl,
następny to serwer,
na którym ta strona będzie
przechowywana oraz
ostatni to sama strona.

Nazwa strony powinna być
krótka i łatwa do zapamiętania.
Najlepiej aby była ona w dome-
nie .pl bądź coraz bardziej popu-
larnej .eu. Dzięki temu łatwo bę-
dzie na nią trafić.

Mamytrzywarianty
dodyspozycji
Decydując się na tworzenie na-
szego projektu mamy do dyspo-
zycji 3 warianty. Po pierwsze
możemy zbudować ją sami bądź
wykorzystać do budowy tzw.
systemy CMS lub powierzyć to
zadanie wyspecjalizowanej fir-
mie. Własna realizacja jest oczy-
wiście najtańsza, lecz wymaga
wiedzy informatycznej oraz
zmysłu graficznego i doświad-
czenia.

Budujemywykorzystując
aplikacjęCMS
Wybierając do realizacji strony
gotowy system zarządzania
treścią tzw. CMS (ang. Content
Management System - CMS)
czyli aplikację pozwalająca

na łatwe tworzenie, aktualiza-
cję i rozbudowę strony
internetowej będziemy mogli
nie posiadając specjalistycznej
wiedzy sami zbudować swoją
stronę w oparciu o gotowe ele-
menty i „moduły” np. newsy, fo-
rum, blog, kontakt, księga gości
itp. Do dyspozycji mamy dar-
mowe rozwiązania CMS takie
jak na przykład Joomla, Mambo,
Drupal itp. lub wyspecjalizo-
wane płatne systemy realizo-
wane przez profesjonalne firmy
i przygotowane specjalnie
na potrzeby naszej działalności.
W przypadku darmowego CMS
będziemy i tak musieli dodat-
kowo przygotować grafikę
na swoją stronę zgodną z na-
szym logo itp. co nie jest rzeczą
prostą. Darmowy CMS może
okazać się niewystarczający
do realizacji projektu „kreatyw-
nej strony” gdyż przeważnie
pozwala jedynie posługiwać się
jedynie szablonami.

Zlecamyspecjalistom
projektwizytówki
Jeśli zdecydujemy się powierzyć
tworzenie internetowej wizy-
tówki firmy specjalistom nasza
praca będzie polegała jedynie
na dostarczeniu twórcy witryny
odpowiednich materiałów i wy-
borze projektu.
Musimy pamiętać, aby wszyst-
kie prezentowane materiały
były bardzo starannie przygo-
towane. Bardzo ważne są dobre
zdjęcia. Fotografie to główny

powód dla którego internauci
zatrzymują swoją uwagę
na stronie. Pilnujmy, aby przy-
gotowana grafika była zgodna
z logiem firmy i tworzyła spójną
całość. Wybierając twórcę wi-
tryny powinniśmy zwrócić
uwagę na port folio czyli przej-
rzeć poprzednie realizowane
projekty i ocenić ich wygląd
i skutki działania. Podpisując
umowę postarajmy się w miarę
precyzyjnie przewidzieć
przyszły wygląd i sposób funk-
cjonowania internetowej wizy-
tówki firmy, gdyż każda zmiana
wizji spowoduje że będziemy
musieli ponieść dodatkowe
koszty.

Pozycjonowaniestrony
najlepsząpromocją
Ostatnim jednocześnie jednym
z najważniejszych elementów
naszego projektu będzie
pozycjonowanie strony.
Dzięki tej operacji nasza wi-
tryna internetowa będzie wy-
świetlana na początku listy
w wynikach wyszukiwania róż-
nych znanych przeglądarek
internetowych, co da nam dużą
liczbę potencjalnych nowych
klientów. Mimo, że usługa ta jest
dodatkowo płatna, warto z niej
korzystać.

Tomasz Pietraszko
redakcja.branze@echomiasta.pl

Stronę możemy zbudować samodzielnie albo powierzyć realizację tego zadania wyspe-
cjalizowanej firmie foto Photospin

Jak zbudować stronę www
Internet stał się już medium, bez którego nie obędzie się żadna firma
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Notebooki coraz częściej
zastępują w domu
stacjonarne komputery.To
teraz jeden
z najpopularniejszych
prezentów komunijnych.
Zanim sięgniemy
do kieszeni i kupimy jeden
z licznych modeli, warto się
przygotować teoretycznie.

Zaletą współczesnych laptopów
jest przede wszystkim: wysoka
wydajność, możliwość pracy
na akumulatorach oraz kom-
paktowe rozmiary.

W porównaniu do standar-
dowych PC-ów, możliwości ich
rozbudowy są mocno ograni-
czone więc kupując tego typu
urządzenie musimy określić
do jakich zadań ma służyć oraz
na jaki wydatek możemy sobie
pozwolić. W zależności od tego
czy przeznaczymy je do pracy,
nauki czy rozrywki istotne będą
dla nas inne parametry, takie jak
bezpieczeństwo danych, wydaj-
ność czy grafika.

Ważna jestodpowiednia
ilośćpamięci RAM
Dokonując wyboru powinniśmy
także zwrócić uwagę na to, czy
dany model posiada odpowied-
nią ilość pamięci RAM.

Z uwagi na obecne wyma-
gania większości programów
oraz systemów operacyjnych
nie powinna być ona niższa niż
2 GB. Warto upewnić się rów-
nież czy oferowana karta gra-
ficzna jest zgodna ze standar-
dem DirectX 10.1, umożliwiają-
cym obsługę najnowszych gier
oraz zaawansowanych animacji
3D.

Ponadto notebook powi-
nien być bogato wyposażony
w wejścia pozwalające podłą-

czyć dodatkowe urządzenia, ta-
kie jak: myszka, kamera
internetowa, nośniki danych
(pendrive, karty pamięci), dru-
karka, rzutnik czy ekran HD.
Z punktu widzenia mobilności
istotna jest także dobra karta
WiFi zapewniająca szybki do-
stęp do bezprzewodowego
Internetu.

Warto więc wybrać model
wyposażony w rozwiązania wy-
specjalizowanych producen-
tów, takich jak: Atheros
Communications, Broadcom,
Marvell, czy Ralink.

Parametryzależą
odpotrzebużytkownika
Pamiętajmy również, że od wy-
miarów i parametrów ekranu
zależą zarówno komfort pracy
jak i rozmiar oraz waga całego
notebooka.

Jeśli będziemy spędzać
dużo czasu przy laptopie warto
pomyśleć o większym i lepszym
ekranie. Jeżeli lubimy mieć lap-
top zawsze przy sobie, to każdy
dodatkowy kilogram może oka-
zać się bardzo uciążliwy. Dla-
tego dobrze jest również rozwa-
żyć decyzje o kupnie lżejszego
komputera, np. HP Pavilion dv2.
waży zaledwie 1,7 kilograma.

Cena notebooka może za-
leżeć także od miejsca zakupu.
Przed podjęciem ostatecznej
decyzji należy dokładnie spraw-
dzić firmę, która oferuje sprzęt.
Zwróćmy szczególną uwagę
na zakres oraz dostępność
wsparcia technicznego, a także
serwisu gwarancyjnego i pog-
warancyjnego.
.

Kupujemy laptopa
na komunię Panasonic oferuje

telewizory zintegrowane
z internetem, w których
możliwe jest wprowadzanie
słów kluczowych. Funkcja
ta znacznie ułatwia
wyszukiwanie ulubionych
treści.Ale to nie jedyna
nowość w tego typu
urządzeniach.

Użytkownicy takich telewizo-
rów oglądając swoje ulubione
programy albo śledząc takie ser-
wisy rozrywkowe jak na przy-
kład YouTube, Picassa Web Al-
bum czy Bloomberg mogą zaw-

sze liczyć na doskonałej jakości
obraz, pozwalający widzieć
żywe kolory oraz większy kon-
trast niż w technologii LCD. Klu-
czowe znaczenie podczas śle-
dzenia szybko zmieniających
się scen odtwarzanych z serwi-
sów internetowych ma fakt, że
wyświetlany na plazmie obraz
nie rozmazuje się. Ponadto bar-
dzo duży kąt oglądania charak-
terystyczny dla plazmy umożli-
wia czerpanie radości z domo-
wego centrum multimedialnej
rozrywki całej rodzinie jedno-
cześnie. TD

Dwa w jednym
Telewizor i komputer

Według badań Instytutu Łączności prosta strona
internetowa podnosi prestiż firmy nawet o 60 proc.

Dlatego domena powinna nawiązywać do nazwy firmy, marki lub
głównego produktu. - Profesjonalna strona powinna swoim klima-
tem nawiązywać do marki jaką reprezentuje, spełniać odpowied-
nie standardy walidacji oraz być ergonomiczna, skalowalna i bez-
pieczna. Jest to ważne z punktu widzenia pozycjonowania przez
popularne przeglądarki internetowe ta. Strona powinna zawierać
system zarządzania treścią (CMS). Należy zwrócić szczególną
uwagę na to czy firma, która tworzy dla nas stronę korzysta z roz-
wiązań ogólnie dostępnych czy posiada własne, autorskie narzę-
dzia- mówi Grzegorz Fidyka z firmy Certico Poland. CMS to system,
którym zarządzamy naszą stroną. Dzięki niemu osoby niepowo-
łane nie mają do niej dostępu. - Dlatego zdecydowanie zalecam ko-
rzystanie z usług firm, które dysponują profesjonalnymi narzę-
dziami do tego aby unikać takich sytuacji- dodaje ekspert. KCH

Bezpieczeństwo www
Internet

Bruno Murzyn
ekspert firmyAdvanced Micro

Devicespl

Nikon wprowadza na rynek pierwszą w swojej ofercie
lustrzankę wyposażoną w unikalny obrotowy monitor,
umożliwiający robienie zdjęć pod dowolnym kątem
i z różnej perspektywy, nawet ponad głowami tłumu
na koncercie czy z poziomu ziemi.

Nowy aparat cyfrowy - D5000 wyposażony został także w funkcję
HD - D-Movie, która służy do rejestracji filmów z dźwiękiem w wy-
sokiej rozdzielczości z prędkością 24 klatek na sekundę oraz 19 pro-
gramów tematycznych. Wśród nich są m.in. portret zwierzęcy, blask
świec, kwiaty, barwy jesieni, żywność, sylwetka, rozjaśnienie i przy-
ciemnienie. Aparat ten posiada również system rozpoznawania
scenerii i detekcji twarzy oraz aktywny D-Lighting rozjaśniający
niedoświetlone lub prześwietlone partie obrazu.

Co ciekawe retusz wykonanych zdjęć możliwy jest już na po-
ziomie aparatu, bez konieczności połączenia go z komputerem.
W poszerzonym menu tej funkcji dostępny jest m. in. filtr zmięk-
czający, który może być stosowany do obszaru twarzy lub całego
kadru, a także filtr korekcji perspektywy pozwalający korygować
zbieżność linii, przydatny przede wszystkim przy fotografowaniu
architektury.

Premierowy aparat został wyposażony w szybki i precyzyjny
system 11-punktowego autofokusa oraz wytrzymałą i wydajną mi-
gawkę. Posiada też wbudowaną lampę błyskową, która włącza się
automatycznie w sytuacji niewystarczającego oświetlenia. Trafi on
do sprzedaży 1 maja 2009 r. w zestawach z obiektywami Nikkor
18-55VR w sugerowanej cenie detalicznej 799 EUR oraz Nikkor 18-
55II w cenie 749 EUR.rt. TD

Nowy aparat Nikona
Sprzęt fotograficzny
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